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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Quantum of the seas Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง เซี่ยงไฮ้ (เป่ำซำน) - เกียวโต (โอซำก้ำ) - โกเบ - โตเกียว (โยโกฮำม่ำ) - เซี่ยงไฮ้ (เป่ำซำน)  

 
Guest 4,905     Ship 2014      Deck 18      

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 21-24 มี.ค. 62  *รำคำโปรโมชั่น จ ำนวนจ ำกัด*   รำคำเริ่มต้นที่ 32,000.- (ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง) 

 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 21-24 มี.ค. 62 พักห้องละ 2 ท่ำน (ท่ำนที่1, 2) 

ห้องไมม่ีหน้ำต่ำง Inside(กำรันตี) ท่ำนละ 32,000 บำท 

ห้องพักมีระเบียง  Balcony ท่ำนละ 35,900 บำท 
อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 
เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ทำ่น รับประกันรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 

ประเภทห้องพักบนเรือ QUANTUM OF THE SEA 

      
ห้องไม่มีหน้ำต่ำง(กำรันตี)                             ห้องพักมีระเบียง 
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*หมำยเหตุ ห้องพักแบบกำรันตี คือ ห้องพักที่ไม่ทรำบเบอร์ห้องล่วงหน้ำ ไม่สำมำรถกำรันตี ชั้น และ เบอร์ห้องพักได้  
จะทรำบ ณ วันขึ้นเรือ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบนเรือส ำรำญ QUANTUM OF THE SEA 

  
        Bionic Bar                                                  Ripcord by iFLY 

  
Bumper Car                                                    Table Tennis 

  

Fitness                                            Casino 

  

North Star                                                     Joking 
อัตรำนี้รวม 
1. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
2. ภาษีท่าเรือ Port Charge และทิปพนักงานบนเรือ Gratuity   
3. อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
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อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ค่าประกันสุขภาพ และอุบัตเหตุ 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน เข้า-ออก 2 ครั้ง  
4. การส ารองท่ีนั่งในห้องอาหารพิเสา (Specialty Restaurants) / ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชาหรือกาแฟชนิดพิเศษ 
เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่   
Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

หมำยเหตุ : 
1.กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2.ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่ 
สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน  
การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4.รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ   
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง  
กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือ

เดินทำงมำให้กับทำงบริษัทฯอีกครั้ง หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 

*** เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 
*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 
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